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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL – ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

Nr. 281 Data 14.10.2022 

  
I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 Modificarea Nr. 1/ 2022 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

a) DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele 

obținute în urma tranziției, conform pct. 3, litera d, modificari ale Cap.IV și modificări ale 

Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL  

 

b) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 
În urma aprobării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de 
tranziție (FEADR și EURI), nr. 201178 din 08.06.2022, Conform notificării nr. 201244 din 
17.06.2022 primite de la MADR, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei, 
beneficiază de suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori:  
 

 495.569,40 €, din care 383.660,22 € sprijin acordat din fonduri FEADR  și 111.909,18 €  
sprijin acordat din fonduri EURI (396.454,38 € sprijin pentru implementarea acțiunilor 
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală + 99.115,02 € sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare). 
 

➢ Sprijinul financiar acordat din fondurile EURI va fi distribuit către măsura 
M6/6A. 

 
➢ Sprijinul Financiar acordat din fondurile FEADR va fi distribuit către 

măsurile: M6/6A, M7/6A și M9/6B. 
 
 
 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezental Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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M6/6A – Înființarea de activități neagricole 
 
Valoarea actuală pe această măsură este de 354.237,90 € 
 
Către această măsură se va aloca suma de 111.909,18 € din fondurile EURI, și 90.963,34 € din 
fondurile FEADR, astfel că valoarea totală alocată pe această măsură va fi de 445.201,24 € 
(FEADR). 
 
M7/6A – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER 
 
Valoarea actuală pe această măsură este de 482.541,69 € 
 
Către această măsură se va aloca suma de 93.581,86 € din fondurile FEADR, astfel că valoarea 
totală alocată pe această măsură va fi de 576.123,55 €. 
 
M9/6B – Dezvoltarea satelor 
 
Valoarea actuală pe această măsură este de 399.579,00 € 
 
Către această măsură se va aloca suma de 100.000,00 € din fondurile FEADR, astfel că 
valoarea totală alocată pe această măsură va fi de 499.579,00 €. 

c) Modificarea propusă 

Actualizarea Capitolului IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție, în sensul 
corelării  cu modificările aduse fișei măsurii din SDL,  în urma alocării fondurilor din 
tranziție 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 
impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 
fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

1) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Logica intervenției”, categoria 

„Indicatori de rezultat”, după cum urmează: 

 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală  

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii  
de Intervenție  
→ 

Măsuri  
→ 

Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 1  
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P1 1A)     
- 

1B)  M2.  Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite:  
5 operațiuni;  

Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, 
precum și la grupuri/organizații de 
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producători: 4 exploatatii; Număr 
de locuri de muncă nou create: 8 
locuri de muncă;  
Cheltuieli publice totale:  
75.000,00 €  

P2 2A) M4.  Numărul de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 4 exploatații; 
Cheltuieli publice totale:  
240.000,00 € 
Locuri de muncă create: 4 

M11. Număr de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 1 exploatație; 
Cheltuieli publice totale:  
198.776,00 € 

P3 3A)  

- 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3 

 
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P6  6A)  M6.  Cheltuieli publice totale:  
354.237,90 € (FEADR) 
445.201,24 € (FEADR) 
111.909,18 € (EURI) 
Locuri de muncă create: 7                  

M7.  Cheltuieli publice totale:  
482.541,69 € 
576.123,55 € 
Locuri de muncă create: 2 

M8.  Cheltuieli publice totale:  
31.390,00 € 
Locuri de muncă create: 1 

6B)  M9.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
20000 locuitori: 
Cheltuieli publice totale:   
399.579,00 € 
499.579,00 € 

M10.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
50 locuitori; 
Cheltuieli publice totale:  
23.452,00 €  
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2) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum și contribuția măsurilor la obiectivele 
transversale”, după cum urmează: 

 

  
  

M1/1

A 
M2/1B 

M3/

1B 
M4/2A 

M5/3

A 
M6/6A M7/6A M8/6A M9/6B M10/6B 

 
M11/2A 

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice totale (euro) 

- 
75.000,0

0 € 
- 

240.000,0

0 € 
- 

354.237,90 € 
(FEADR) 

445.201,24 € 
(FEADR) 

111.909,18 € 
(EURI) 

482.541,6
9 € 

576.123,5
5 € 

31.390,
00 € 

399.579,

00 € 

499.579,

00 € 

23.452,

00 € 

 

198.776,

00 € 

Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti    4        1 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la sistemele de calitate, la 

piețele locale și la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum și la grupuri/organizații de 

producători 

 4    

0 
     

  

Numar de operatiuni de cooperare sprijinite 

 
 

5 

 

0 
       

  

Locuri de munca create 
 8  4 0 

 

7 
2 1   

  

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 
        20000 50 
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O
b
ie

c
ti

v
e
  

tr
a
n
sv

e
rs

a
le

 

Mediu si Atenuarea schimbarilor climatice si 

adaptarea la acestea 
X  X X X X X   X X 

  

Inovare X X X X X X X X X X 
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d) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 

 
Efectul acestei modificări asupra implementării SDL la nivelul teritoriului va fi unul pozitiv, 
prin faptul că această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție, respectiv 
accesarea cât mai rapidă a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL 
Valea Izei-Moisei, dar mai mult decât atât, pentru nevoia investițiilor în activitățile 
activitățile neagricole. 

e) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact negativ asupra indicatorilor de monitorizare, mai mult decât atât 

ponderea privind atingerea indicatorilor va fi mai mare decât cea propusă inițial, ceea ce va 

reprezenta o plus valoare pentru Strategia implementată. 

 

III.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

CAPITOLUL V: PREZENTAREA MĂSURILOR, în conformitate cu sumele obținute în urma 

tranziției 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 

1) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M6/6A – „Inființarea de activități 
neagricole”, privind alocarea financiară FEADR și EURI. 

2) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M7/6A - „Dezvoltarea întreprinderilor 
neagricole în teritoriul LEADER”, privind alocarea financiară FEADR. 

3) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M9/6B - „Dezvoltarea satelor”, privind 
alocarea financiară FEADR. 

 

 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 
impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 
fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

 
1) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M6/6A - „Înființarea de activități 

neagricole”, după cum urmează: 

 

Obiective specifice ale măsurii: 

Se adaugă: 

     Măsura vizează crearea de noi activități non-agricole, care răspund inclusiv obiectivelor  
     EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei provocate de COVID-19,  
     cu accent pe creare de noi locuri de muncă și redresare economică. 

 

     3. Trimiteri la alte acte legislative 

         Regulamentul(UE) 2020/2094 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 
         instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei  
         provocate de COVID-19. 
    

      6.1 acțiuni eligibile (FEADR și EURI) 

 

     7. Condiții de eligibilitate 

         (FEADR și EURI) 

      c) Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni trei  

          luni de la data deciziei de acordare a sprijinului semnării contractului de finanțare; 

      f) Durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri este de maximum 

          30 de luni și include controlul implementării proiectului, inclusiv efectuarea ultimei  

          plăți. (nu mai târziu de 30 septembrie 2025) 

  

8. Citerii de selecție 

           (FEADR și EURI) 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de 29.124,45 € 37.303,06 €/ proiect. (FEADR și EURI) 

Suma alocată pe măsură: 90.963,34 € din fonduri de tranziție FEADR; 

Suma alocată pe măsură: 111.909,18 € din fonduri de tranziție EURI; 

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri; 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a 

investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 
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6A Număr de locuri de muncă nou create: 7 locuri de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 354.237,90 € (FEADR)                                       

                                       445.201,24 € (FEADR) 

1A Cheltuieli publice totale: 111.909,18 € (EURI) 

 

2) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M7/6A - „Dezvoltarea 

întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, după cum urmează: 

 

     10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 2 locuri de muncă                                                     

1A 
Cheltuieli publice totale: 482.541,69 € 

                                       576.123,55 € 

 

3) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M9/6B – „Dezvoltarea satelor”, 

după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6A 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 20000 locuitori 

1A 
Cheltuieli publice totale: 399.579,00 € 

                                       499.579,00 € 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 
 

Prin această modificare se va putea oferi posibilitatea potențialilor beneficiari din teritoriul  
GAL Valea Izei-Moisei, de a depune proiecte pe măsurile: M6/6A, M7/6A și M9/6B în vederea 
finanțării. 

 
Prin această alocare financiară, se vor putea distribui sumele cheltuielilor publice totale, 
către celălalte măsuri de interes din SDL, oferind astfel posibilitatea potențialilor beneficiari 
din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, de a depune proiecte pe aceste măsuri în vederea 
finanțării. 
În urma desfășurării activităților de animare a teritoriului GAL, s-a constatat existența unui 
interes crescut pentru măsurile ce au suferit modificări, astfel au fost efectuate alocări 
bugetare între măsuri, în urma procesului de tranziție. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
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Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

IV.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

Actualizarea Anexei IV -  planul de finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma 

bonusării/tranziției 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  
 

Este necesară actualizarea Planului de finanțare (conform Anexei 4T) prin adăugarea sumei 
repartizate din FEADR la valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și 
animare, aferente planului financiar în vigoare, respectiv întocmirea unui Plan de finanțare 
specific (conform Anexei 4 E) pentru fondurile EURI.  

 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 

impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 

fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări).  

 

 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 
 

Efectul generat de modificarea propusă, are ca impact implementarea constructivă a SDL-ului 
la nivelul teritoriului GAL VALEA IZEI-MOISEI, favorizând populația din teritoriul GAL și vor 
contribui la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuși prin SDL. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

Reprezentant legal, 

MOTOC GHEORGHE,  

 

 

 

 


